------------------------------------------------------------ Ata número onze -------------------------------------------------Ao décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas e quarenta e
cinco minutos, reuniu-se extraordinariamente no edifício da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, sob a
presidência do senhor Carlos António Pereira Piriquito, estando presente a Secretária senhora Sandra
Manuela Martins Crespo Amendoeira e o Tesoureiro, senhor Carlos Alberto Ferreira Simões, com a
seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta 35/ V-SL/2019 – Tasquinhas/Festa do Torricado ----------------------------------------------------------2 – Assuntos diversos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo presença de fregueses no período aberto ao público deu-se início à ordem de trabalhos. ----- Ponto um – Proposta 35/ V-SL/2019 – Tasquinhas/Festa do Torricado ------------------------------------------Uma vez que o regime jurídico aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, prevê a concretização da delegação de competências
através da celebração de contratos interadministrativos entre órgãos das freguesias, a Camara Municipal
de Azambuja e a Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo consideram de interesse mutuo e prioritário a
organização de eventos gastronómicos locais promotores do património municipal, tais como as
tasquinhas/festa do torricado. A adenda do contrato apresentado, cujo teor não está muito explicito para
o Executivo, terá de ir a Assembleia Municipal para autorização das propostas das minutas de contrato de
eventos gastronómicos com todas as Juntas de Freguesia do Município assim como também terá de ir a
reunião de Assembleia de Freguesia marcada para o dia vinte cinco de setembro, a realizar na Taberna do
Convento, nas Virtudes, para votação da mesma.--------------------------------------------------------------------------- Ponto dois – Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A festa das Virtudes realizou-se no passado dia sete e oito de setembro, tendo a Junta de Freguesia
contribuído com a atuação do Duo Daniel e Mara, em vez da Banda Filarmónica para acompanhar a
procissão da Santa Padroeira conforme o pedido efetuado pela comissão da festa no mês anterior. Devido
ao facto da Junta de Freguesia ter contratado este grupo para diversas atuações na Freguesia de Aveiras
de Baixo, o Duo Daniel e a Mara não cobraram honorários pela atuação na Festa das Virtudes. --------------No dia quinze de setembro, irá realizar-se o passeio anual da Junta de Freguesia com destino a Mafra e a
Ericeira, seguido de almoço e lanche ajantarado no restaurante “Valoásis” em A-dos-Cunhados. O
transporte é segurado pela Junta de Freguesia e os interessados pagarão o almoço. O transporte é
efetuado pelos autocarros da Câmara Municipal de Azambuja, pelo valor de 448,08€, mais despesas
adjacentes, tal como portagens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos, e
da qual para se constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo
Executivo desta Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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